A PILISSZENTIVÁNI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
Adatvédelmi tájékoztatója
A Pilisszentiváni Községi Könyvtár (székhely: Pilisszentiván, Szabadság út 85, 2084) mint
adatkezelő
 Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló
törvény (2011. évi CXII. törvény),
 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló törvény (1997. évi CXL. törvény) valamint
 az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) A
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról (röviden GDPR) értelmében
kezeli a könyvtári tevékenységgel összefüggő személyes adatokat.
A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított
vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A GDPR az EU-ban
tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők, (pl. könyvtár) valamint adatfeldolgozók (pl.
számítástechnikai integrált könyvtári rendszer) tevékenységeivel összefüggésben lesz
alkalmazandó, valamint abban az esetben, ha az EU-ban tartózkodó érintettek személyes
adatait kezelik.
Az adatkezelés célja a könyvtári és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a beiratkozott
felhasználók részére.
Az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy az érintett önkéntes
hozzájárulása.

Beiratkozás
Beiratkozáskor vagy a könyvtári tagság meghosszabbításakor Önnek nyilatkoznia kell
személyes adatainak kezeléséről. Ezt az „Adatkezelési nyilatkozat” kitöltésével tudja
megtenni. A beiratkozáshoz, egyes könyvtári szolgáltatások igénybevételéhez a következő
személyes adatokat kérjük Öntől:
Kötelező adatok (amennyiben nem járul hozzá az alábbi adatok kezeléséhez, a 1997. évi
CXL törvény alapján nem lehet a könyvtár beiratkozott tagja)
 családi és utóneve, születési családi és utóneve
 születési helye
 születési ideje
 anyja születési családi és utóneve
 lakcíme

A kötelező adatok kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges.
Önkéntes adatok (ezeket az adatokat statisztikai célból gyűjtjük, valamint olyan
szolgáltatásokhoz, amelyek az Ön kényelmét szolgálhatják)
 telefonszáma
 email címe
 foglalkozása
 munkahelye
 iskolai végzettsége
Az önkéntes adatok kezelése a beiratkozó felhasználó hozzájárulásán alapszik. A felhasználó
érintett bármely időpontban jogosult hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.
A Pilisszentiváni Községi Könyvtár munkafolyamatait, az ezzel kapcsolatos adatkezeléseket a
SZIRÉN Integrált Könyvtári rendszerrel végzi.
Internethasználat
A könyvtár számítógép termében található eszközöket Ön regisztráció ellenében használhatja.



A regisztrálás a kölcsönző pultnál történik, ahol meg kell adnia családi- és utónevét,
valamint személyi igazolványának számát.
Személyes adatokat intézményünk nem ad ki harmadik félnek (kivéve törvénysértés
esetén a hatóságoknak), továbbá személyes adatot nem továbbít harmadik országba.

Az Ön jogai személyes adataival kapcsolatban









Könyvtárunk az Ön személyes adatait a tagsági jogviszony megszűnését követő 4 évig
őrzi, utána törli az adatbázisból.
Személyes adatokat intézményünk nem ad ki harmadik félnek (kivéve törvénysértés
esetén a hatóságoknak). A személyes adatokat intézményünk nem továbbítja harmadik
országba.
Önnek joga van kérni személyes adatainak törlését. Ebben az esetben személyes adatai
törlődnek, azonban kölcsönzési előzményeit, statisztikai és olvasáskutatási célból
továbbra is őrizzük az adatbázisban. A tárolt adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására.
Önnek joga van tudni, hogy a könyvtár milyen személyes adatokat tárol Önről,
azokhoz joga van hozzáférni.
Önnek joga van az adatkezelőtől kérni az esetlegesen Önre vonatkozó helytelen
személyes adatok helyesbítését.
Önnek joga van a jogszabályban meghatározott személyes adatai hordozásához.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr.Szilágyi János

Ha bármilyen kérdése, kérése van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük,
forduljon könyvtárunkhoz az alábbi elérhetőségen:
konyvtar@pilisszentivan.hu vagy telefonon: 06-26-366-075, illetve a 06-70-380-9559-en
Jogorvoslat
Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelemre
kerülne sor, Ön jogosult:




a könyvtárhoz fordulni kérelemmel,
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgat@naih.hu ) panasszal vagy
bírósághoz keresettel fordulni.

Pilisszentiván, 2019. szeptember 10.

